
 

 

NIISIP er en landsdækkende (lille) 

socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der 

er ca. 230 socialrådgivere).  

 

I vores forening NIISIP, er vi glad for at 

deltage i konference og workshop om 

kvinder, afhængighed, traumer og behandling 

(Conference on women, addiction, trauma and 

treatment) og vi glæder os meget til samværet 

med jer, - mange tak til arrangørerne .  
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 Sara Abelsen og er forkvinde i 

Socialrådgiverforening i Grønland, 

NIISIP. 

 

 

 Karen D Jensen og er næst forkvinde 

i Socialrådgiverforening i Grønland, 

NIISIP. 
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 Også mange tak til Mariekathrine Poppel, 

som tog initiativ til at invitere NIISIP og 

Katsorsaavik Nuuk med til konferencen.  

 

 Grønlands Selvstyre har givet NIISIP 

økonomisk tilskud til deltagelse, tusind 

tak. 
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NIISIP´s perspektivet er fra 

myndighedssagsbehandleren 
 

 NIISIPs fokus på overskriften og dermed talen 

er med perspektivet fra socialrådgiverens 

arbejde i myndighedsområdet i kommunalt regi.  

 

 Vi har også begrænset os til at have fokus på 

Kommuneqarfik Sermersooqs tilbud, når det 

handler om kvinder med afhængigheds 

problemer, traumer og behandling. Vi kommer 

også lidt ind på børneområdet. 
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Det er med NIISIPs velvidende at andre 

kommuner i Grønland har forskellige muligheder 

for hjælpeforanstaltninger til en person med 

afhængigheds problemer.   

 

Infrastruktur og det geografiske forhold i 

Grønland gør at der er vidt forskellige indsatser 

der ydes i de fire store kommuner. 
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Grønlandskort med de fire 

kommuner. 
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Kalaallit Nunaat Greenland 

Grønland autonomt selvstyrende 
land indenfor Kongeriget Danmark, 
beliggende mellem Ishavet og 
Atlanterhavet, øst for Canadas 
arktiske øer. Landet hører geografisk 
til det nordamerikanske kontinent, 
mens det geopolitisk hører til 
Europa. Wikipedia 

  

Hovedstad: Nuuk 

Areal: 2.166.086 km² 

Befolkningstal: 56.483 (2013) 
Verdensbanken 

Valuta: Danske kroner 

Kontinent: Nordamerika 

Bruttonationalprodukt: 1,268 milliard 
USD (2009) Verdensbanken 
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Kvinder med afhængighed 

- om alkohol, hash og spil 
I Grønland oplever mange børn deres forældre drikker for 

meget eller ryger hash og eller har ludomani.  

 

Når ens forældre drikker alkohol, ryger hash m.v., har det 

konsekvenser, som er kompleks problemstillinger.  

 

Og det betyder for børnene, at deres forældre ofte ikke er 

den gode forælder, som alle børn gerne vil have.  

 

Forældre med afhængigheds problemer har svært ved at 

give deres børn den tryghed, som børn har brug for.  
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Få hjælp 
Intet problem er for stort eller for småt, 

hvis en mor og far, familiemedlemmer, ven 

eller måske barnet selv har problemer med 

alkohol, hash eller spil.  

For mange kan det være rigtig svært at tale 

om.  

Derfor er hjælp at hente hos for eksempel 

kommunens Børne- og Familiecentre.  
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få hjælp 

Krisecentre, alle kommuner i Grønland har 

Børne- og Familiecentre samt krisecentre, 

hvor en familie kan visiteres til 

behandlingsforløb via en 

myndighedssagsbehandler i 

socialforvaltningen.  

Der kan også findes hjælp hos bl.a. 

Katsorsaavik Nuuk, der også ved en masse 

om misbrug af alkohol, hash og 

spilafhængighed. 
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Det har barnet ret til...  

Hvis forældre drikker eller ryger hash, har barnet 

ret til at få hjælp. Det står i Børnekonventionen, og 

det står i den lov, der hedder Landstingsforordning 

nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. 

 

I forordningen står der blandt andet, at kommunen 

skal hjælpe og støtte forældre, så de kan tage sig 

ordentligt af deres børn. Det kan de blandt andet 

gøre ved at hjælpe dem med at komme ud af deres 

afhængighed.  
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Børnekonventionen 

Grønland har også medunderskrevet at følge 

Børnekonventionen. Der står bl.a. at staten eller 

kommunen skal hjælpe barnets forældre, hvis de 

kommer ud i et misbrug, så de kan tage sig 

ordentligt af deres barn.  

Det er forældre, der har ansvaret for, at barnet har 

det godt, er tryg og udvikler sig bedst muligt.  

Når der er børn med i billedet i forhold til 

misbrugsproblemer, så er der mere 

opmærksomhed, fordi konsekvenserne er store 

for børnene.   
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Kommuneqarfik Sermersooq 

Praksis i Kommuneqarfik Sermersooq, i Børne- og 

Familieafdelingen, når en kvinde med børn og unge 

med misbrugsproblemer skal igennem en 

behandling: 
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en myndighedsopgave for en 

sagsbehandler 
Det er en myndighedsopgave for en sagsbehandler, at 

ansøge om dækning af udgifter til misbrugsbehandling og 

iværksættelse af dertil forbundet behov for indgreb til 

familien, bevillingen ansøges til kommunalbestyrelsen 

(politisk udvalg), f.eks. vedr. kvindens børn, - anbringelse af 

familien/børnene i døgntilbud, eller plejefamilie eller 

familiecenter m.v. eller aflastningstilbud på anden vis. 

 

Dette er et projekt Tidlig Indsats, som Kommuneqarfik 

Sermersooq har igangsat. 
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Der skal udarbejdes en handleplan og skal 

indeholde en konkret kontrakt, for familien og for 

hvert enkelt barn, efter /kvindens/barnets særlige 

situation. 

 

Forløbet følges tæt af medarbejderne i Børne- og 

Familiecenteret, der bliver lavet konkret 

handleplan for kvinden/moderen, både i forhold til 

alkoholbehandlingsforløbet, som udføres i et 

behandlingscenter samt i forhold til kvindens 

opdragerrolle behandlingen.  
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Familierådslagning er også en metode, som 

Kommuneqarfik Sermersooq anvender, f.eks. 

hvis moderen er under behandling for 

misbrug, hvor man benytter metoden 

Familierådslagning, hvor man rådfører familien 

og netværket for at afklare f.eks. hvor barnet 

evt. kan være hos imens moderen er under 

behandling.  

  

Familierådslagningsmetoden er ret nyt i 

Grønland og stadigvæk under udvikling og 

Landsstyrets ønske er at metoden skal være 

landsdækkende tiltag. 
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Motivationsarbejdet, pædagogisk i forhold til 

kvinden kan nogen gange være en prioriteret 

opgave. 

Hvor hun tilføres redskaber og støtte til at 

modstår de udfordringer som en familie kan have. 

  

Forældremyndighedsindehaveren, primær kvinde 

med alkohol- eller og hashmisbrug, ludomani mv. 

kan også ofte være i en fysisk og psykisk voldelige 

samlivsforhold eller ægteskab (on and of). 
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Lovgrundlag  

LTF nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn 

og unge.  

 

Formålet med handleplanen er at sikre en 

målrettet indsats for barnet. 
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Centrale forudsætninger fra undersøgelsen er, at 

familien, kvinden er indstillet på et samarbejde og 

gerne vil støttes i hjælpen. Samt at der skal være 

klare aftale, skriftligt med målsætning og delmål hos 

børnene samt kvinden. 

 

F.eks. vil der foregår en intensiveret indsats fra 

kommunens Børne- og Familie Center, i form af 

støtte i hjemmet, praktisk hjælp, opbygning af regler 

og normer i hjemmet, hjælp til opdragelse, 

støttende samtaler, individuel terapi til kvinden, 

familieterapi, terapi til børnene samt 

familieudviklingskursus.  
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Familien skal følges tæt i mindst 1 år fra børnene 

hjemgives igen.  

 

Der skal foregår løbende evalueringsmøder med 

alle involverede parter i behandlingen af kvinden 

og hendes familie. (+ skolen og daginstitutionen.) 
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Derudover kan der komme på tale at der skal 

søges bolig (fremlejebolig) til formålet med 

projektet, idet familien kan komme fra andre 

bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq. Husregler 

gælder her! f.eks. ikke ryges hash eller drikkes 

alkohol. Ingen logerende.  

 

Her er også hensigten, at få familien hjem til 

hjembyen efter behandling. 
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I Velfærdsforvaltningen, 

voksenområdet 
Der er kriterier for ansøgerne, uanset køn, 

hvorvidt de opfylder kravene for 

misbrugsbehandling. 

 

Når en kvinde søger hjælp til behandling, 

igangsættes udredning af hendes forhold. 

 

Kun når man er offentlig hjælps modtager, kan man 

få bevilget misbrugsbehandling efter gældende 

regler.  
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Dertil har Kommuneqarfik Sermersooq udarbejdet 

Kompetenceplan, som er 

myndighedssagsbehandlerens arbejdsredskab.  

 

Hvis kvinden har arbejde, og har dermed indtægt, 

skal hun undersøge sine muligheder gennem sin 

arbejdsplads eller via banken, for at betale 

behandlingsudgiften. Man få ikke automatisk bevilget 

behandling.  

 

Der er desværre mange der får afslag, da de ikke 

opfylder kravende. 
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Når ansøgeren har børn, som er blevet 

anbragt udenfor hjemmet af det offentlige, 

kan handleplanen bl.a. være forældrene 

kommer i misbrugsbehandling inden en 

hjemgivelse af børnene kommer på tale. 
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”Strategi og handlingsplan mod 

vold 2014 – 2017” 

 

Til slut kan vi nævne om igangværende 

politisk indsatsområde vedr.” Strategi og 

handlingsplan mod vold 2014 – 2017”.  

I forordet skrev Landsstyremedlem 

Marthe Lund Olsen:  
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”At bekæmpe volden kræver, at vi står sammen, 

bryder tavsheden og taler åbent om problemet.  

Vold bliver ofte skjult og fortiet. Derfor må vi 

udbrede viden om voldens konsekvenser, så nye 

holdninger kan forplante sig i samfundet. 

Landsstyret (Naalakkersuisut) ønsker at så spiren 

til, at fagpersoner, kolleger, venner, naboer osv. tager 

ansvar og griber ind, når medmennesker bliver 

udsat for vold. Handlingsplanen sætter derfor fokus 

på holdningsændringer gennem oplysning og 

kampagner i medier, i skoler, på arbejdspladser osv. 

” 
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